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01 Ondermijningsbeeld Gooise Meren 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de inhoud van de raadsmededeling: ondermijningsbeeld Gooise Meren; 

2. In te stemmen met de inhoud van de infographic ondermijningsbeeld Gooise Meren als bijlage bij de 

raadsmededeling. 

 

02 Wijziging artikel 8 lid 12 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 

B&W besluiten  het gewijzigde artikel 8 lid 12 van de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2017 vast te 

stellen. 

 

03 Raadsvragen ex art. 33 Het jaarverslag van de Adviesraad Werk & Inkomen 

B&W besluiten In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen ‘jaarverslag ARWI’ en deze 

naar de raad te sturen. 

 

04 Besluit op bezwaar verkeersbesluit P.J. Lomanlaan e.o 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer mr. S. M. van SRK 

Rechtsbijstand namens de heer H. M., Floralaan 1 te Bussum, de heer J. G., Floralaan 2 te Bussum en 

de heer mr. D. Q. van ARAG Rechtsbijstand namens mevrouw A.B., Graaf Florislaan 3 te Bussum, 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het door de heer Van G. ingediende bezwaar ongegrond te 

verklaren en de namens de heer M. onderscheidenlijk mevrouw B.ingediende bezwaren gegrond te 

verklaren; 

3. Het bestreden verkeersbesluit van 12 april 2018 te handhaven, zij het met een uitbreiding van de 

motivering, door in de beslissing op het bezwaar te verwijzen naar dit advies; 

4. De verzoeken om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af te 

wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit 

dit advies en het verslag (inclusief pleitnota) van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Verzoek Haakmeester advocaten rechtstreeks beroep attracties 

Mini-draaimolen, Sky Tower, Ferris Wheel en de Zweefmolen 

B&W besluiten niet in te stemmen met het verzoek van de exploitant van speelpark Oud Valkeveen om 

de bezwaarfase over te slaan, met betrekking tot attracties Mini-draaimolen, Sky Tower, Ferris Wheel en 

de Zweefmolen . 

 

06 Bijdrage realisatie Nationaal Holocaust Namenmonument 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het verstrekken van een bijdrage van 7500 euro ten behoeve van de realisatie van 
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het Nationaal Holocaust Namenmonument;  

2. In te stemmen met de raadsmededeling; 

 

07 Convenant persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme 

B&W besluiten in te stemmen met de ondertekening van de deelnameverklaring behorende bij het 

convenant Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme. 

 

 


